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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 1441/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 18 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2022  

thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài nguyên và Môi trường 
__________________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh năm 2022; 

        Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Công văn số 2575/SNNPTNT-TCHC ngày 22 tháng 7 năm 2022, Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2514/SLĐTBXH-NCCXH 

ngày 22 tháng 9 năm 2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

3845/SKHĐT-QLN ngày 13 tháng 10 năm 2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Công văn số 4660/STNMT-TTr ngày 13 tháng 10 năm 2022 và Giám 

đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2407/TTr-STP ngày 14 tháng 10 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục bổ sung xây dựng 

quyết định của UBND tỉnh năm 2022 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên 

và Môi trường (theo danh mục đính kèm).  

 

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường 

Tổ chức soạn thảo, tham mưu ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh đảm bảo đúng tiến độ và theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; 

Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Trần Quốc Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

 

DANH MỤC BỔ SUNG 

Xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2022 thuộc lĩnh vực nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường  

 (Kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022   

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 
_________________________________ 

 

STT Tên quyết định 
Thời điểm 

trình 

Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

1 

Quyết định ban hành Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Quỹ Bảo 

vệ và Phát triển rừng tỉnh Ninh 

Thuận 

Quý 

IV/2022 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Lý do: các văn bản 

quy phạm pháp luật 

có liên quan làm cơ 

sở ban hành Quyết 

định số 41/2012/QĐ-

UBND ngày 

14/8/2012 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã 

được thay thế, bãi bỏ, 

hết hiệu lực thi hành. 

2 

Quyết định “Quy định mức hỗ trợ 

thực hiện dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

cộng đồng; quy định cơ chế quay 

vòng một phần vốn hỗ trợ để luân 

chuyển trong cộng đồng thực hiện 

dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

cộng đồng thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 

- 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận”. 

Tháng 11 

năm 2022 

  

Sở Lao động-

Thương binh 

và Xã hội 

Căn cứ Nghị định số 

27/2022//NĐ-CP 

ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ. 

3 

Quyết định Quy định cơ chế huy 

động và lồng ghép các nguồn vốn 

trong thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 

- 2025. 

Quý IV 

năm 2022 

 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
 

4 

Quyết định ban hành quy định 

mức độ khôi phục lại tình trạng 

ban đầu của đất trước khi vi phạm 

đối với từng loại vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Tháng 12 

năm 2022 

 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Theo quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều 

5 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 

19/11/2019 của 

Chính phủ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG XUẤT BẢN 

Địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Trãi 

Điện thoại: 0259.3516179 

Email:  congbao@ninhthuan.gov.vn 

Website: www.ninhthuan.gov.vn 

In tại: Công ty cổ phần In Ninh Thuận 
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